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VINSTLYFT

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT
JANUARI - SEPTEMBER 2018

1 JULI - 30 SEPTEMBER 2018
•  Koncernens nettoomsättning minskade med 1,3 procent 

till 203,1 MSEK (205,7), exklusive valutaeffekter minskar 
omsättningen med 6,1 procent.

•  Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers 
uppgick till 44,0 MSEK (35,8), en ökning om 23 procent.

•  Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,7 procent (56,3).
•  Rörelseresultatet uppgick till 37,0 MSEK (32,0).
•  Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MSEK (24,6). 
•  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 

1,15 SEK (0,98).

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2018
•  Koncernens nettoomsättning minskade med 2,6 procent 

till 512,7 MSEK (526,2), exklusive valutaeffekter minskar 
omsättningen med 5,8 procent.

•  Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers 
uppgick till 104,9 MSEK (84,1), en ökning om 25 procent.

•  Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,1 procent (52,6).
•  Rörelseresultatet uppgick till 55,0 MSEK (38,5).
•  Resultat efter skatt uppgick till 45,3 MSEK (26,3). 
•  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 

1,81 SEK (1,04).

MSEK
Jul-sep 

 2018
Jul-sep 

 2017
Jan-sep 

 2018
Jan-sep 

 2017
Okt 2017- 
sep 2018 Helår 2017

Nettoomsättning 203,1 205,7 512,7 526,2 683,3 696,5

Bruttovinstmarginal, % 57,7 56,3 58,1 52,6 58,1 54,0

Rörelseresultat 37,0 32,0 55,0 38,5 71,9 55,4

Rörelsemarginal, % 18,2 15,6 10,7 7,3 10,5 7,9

Resultat efter skatt 29,0 24,6 45,3 26,3 56,3 37,4

Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,15 0,98 1,81 1,04 2,24 1,48

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,15 0,98 1,81 1,04 2,24 1,48

Varumärkesförsäljning* 444 474 1 149 1 182 1 509 1 542

*  Beräknad total försäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet exklusive moms baserad på rapporterad grossistförsäljning.

CITAT FRÅN VD
”Högre bruttovinstmarginal och lägre kostnader gör att vi ökar rörelseresultatet till 37,0 MSEK, en ökning med  
16 procent för det tredje kvartalet.” kommenterar VD Henrik Bunge.
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VD KOMMENTERAR
Årets tredje kvartal startade med århundradets varmaste 
juli och vi sålde badkläder som vi aldrig gjort förr. Vi har en 
otrolig styrka i varumärket som gör att vi med små sortiments- 
förändringar och tillägg kan skapa mycket bra resultat. 
Höjdpunkten i kvartalet är vår tillväxt online, där vår egen 
e-handel växte med 51 procent samtidigt som bruttovinst-
marginalen ökade både för e-handeln och totalt. 

Våra marknader fortsätter att utvecklas i olika takt. 
Nettoomsättningen totalt under kvartalet var 203,1 MSEK, 
vilket är en minskning med 1,3 procent jämfört med före- 
gående år. Tillväxten drivs fortsatt av Sverige och Finland, 
både avseende grossistverksamheten och våra egna jämför-
bara butiker. Jämförbar butikstillväxt i Sverige är 1 procent 
och Finland 17 procent vilket gör oss till en av få växande 
butikskedjor i Finland och Sverige. Vårt online fokus driver 
också tillväxt i vår egen e-handel och hos våra e-tailers. Vår 
egen e-handel tillsammans med försäljning genom e-tailers 
utgör nu 22% av nettomosättningen. Av våra olika produkt-
grupper så växer vår skokollektion mest online, i kvartalet 
upp 45 procent mot föregående år. 

Vi har fortsatt god bruttovinstmarginalutveckling och 
stänger kvartalet planenligt på 57,7 procent (56,3). Rensat 
från valutapåverkan hade marginalen varit 58,9 procent. 

God kostnadskontroll gör att vi minskar kostnaderna under 
kvartalet med 4,1 MSEK. Högre bruttovinstmarginal och lägre 
kostnader gör att vi ökar rörelseresultatet till 37,0 MSEK, 
en ökning med 16 procent för det tredje kvartalet. 

Ytterligare ett kvartal är avslutat där vi avsevärt förbättrar 
vår lönsamhet. Ett resultat skapat av ett starkt team med 
tydliga mål och ett stort fokus på att ge varje individ möjlig - 
heten att bli sin egen bästa version. Människor gör skillnad 
och det är en förmån att få vara en del av Björn Borg-laget. 

Samtidigt konstaterar jag att världen fortsätter att 
förändras. Förändringen gör det uppenbart vilken potential 
vi som bolag har. Med egen ägd distribution, starka partners 
som driver affären i butiker respektive online och samarbeten 
med de allt snabbare växande marknadsplatserna, har vi 
möjligheten att både vara snabba och flexibla i hur vi väljer 
att distribuera vårt allt starkare varumärke. Avslutningsvis 
så fortsätter vi att skapa kommunikation som berör – ett 
exempel är vår senaste kampanj Exerhighs, där vi i Holland 
bytte in droger mot sportkläder. Nu gör vi skillnad på riktigt!

Nu kör vi!

Head coach
Henrik Bunge
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VERKSAMHETEN
VARUMÄRKESFÖRSÄLJNING
Varumärkesförsäljning är en beräkning av totalt försäljnings-
värde av Björn Borg produkter i konsumentledet exklusive 
moms. Årets tredje kvartal uppvisade en försämring av 
varumärkes försäljningen. Egenutvecklade varugrupper 
minskar något mot föregående år medan licensprodukter 
tappar mer. Underkläder backar med 2 procent medan 
sportkläder minskar med 1 procent. Av licensprodukterna 
minskar skor med 10 procent medan övriga licensproduk-
tern minskar med 28 procent där framförallt väskor har det 
motigt medan glasögon utvecklas väl. Totalt minskade 
varumärkesförsälj ningen under det tredje kvartalet med 6 
procent till 444 MSEK (474). Justerat för valutaeffekter 
minskade varumärkesförsäljningen med 11 procent för 
kvartalet. För årets första nio månader minskade varu-
märkesförsäljningen till 1 149 MSEK (1 182), en minskning 
med 3 procent, exklusive valutaeffekter minskar varumär-
kesförsäljningen med 7 procent.

PRODUKTOMRÅDEN DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2018 
Produktområdet underkläder uppvisade en försämrad  varu - 
märkesförsäljning om 2 procent för årets första nio månader 
2018, även sportkläder minskade med 3 procent. Underkläder 
utgjorde 57 procent (56) av varumärkesförsäljningen.

Varumärkesförsäljningen för skor minskade med 4 procent 
jämfört med föregående års första nio månader liksom för 
övriga licensprodukter som minskar med 5 procent. Bland 
övriga licensprodukter utvecklas glasögon väl medan väskor 
tappar. Totalt minskar varumärkesförsäljningen inom 
området licensierade produkter med 4 procent under årets 
första nio månader.

MARKNADER DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2018
Bland de större marknaderna visade Sverige mycket god   
utveckling. Övriga större marknader backar mot föregående 
år där Norge, Danmark och Belgien står för en  minskning. 
Även de mindre marknaderna tappar jämfört med före-
gående år.  

BJÖRN BORG-BUTIKER 
En Björn Borg butik stängdes i Holland under årets tredje 
kvartal och ingen öppnades. Per den 30 september 2018 
uppgick därmed det totala antalet Björn Borg butiker till 37 
(40), varav 32 (34) egna. 

*   Beräknad total försäljning av Björn Borg-produkter i konsument-
ledet exklusive moms baserad på rapporterad grossistförsäljning.

**   Övriga produktområden: Väskor, glasögon samt homewear.

VARUMÄRKESFÖRSÄLJNING* AV BJÖRN BORG-PRODUKTER 
JANUARI-SEPTEMBER 2018. TOTALT 1 149 MSEK (1 182)
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KONCERNENS  UTVECKLING
Årets tredje kvartal visade en mindre  omsättnings nedgång. 
E-handeln samt grossistverksamheten utvecklas väl medan 
intäkter från distributörer och licenstagare minskar. Rörelse- 
resultatet ökar mot föregående år tack vare bättre brutto-
vinstmarginal och lägre rörelsekostnader.

OMSÄTTNING
Tredje kvartalet, juli-september 2018
Koncernens nettoomsättning uppgick under det tredje kvar- 
talet till 203,1 MSEK (205,7), en minskning med 1,3 procent.
Valutan påverkade omsättningen positivt i kvartalet, rensat 
för valutaeffekter minskar omsättningen med 6,1 procent.  
Från och med första januari 2018 hanteras skodistributio-
nen i Danmark av licenstagaren för skor vilket påverkar 
koncernens nettoomsättning negativt då koncernens 
nettoomsättning kommer i form av royalty istället för 
grossistomsättning. Justerat för detta ökar omsättningen 
med ca 1 procent. 

Det svenska grossistbolaget som sköter försäljningen av 
kläder och underkläder ligger i nivå med föregående år men 
där försäljning i sportdistribution växer och försäljning till 
tradionell modehandel minskar. Finska bolaget för kläder och 
underkläder utvecklas väl och växer inom både grossist och 
detaljistverksamheten. Grossistbolaget för skor hade ett bra 
kvartal och växer mot föregående år. Det är den svenska 
verksamheten som visar tillväxt medan den finska verksam-

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT 
PER KVARTAL, 2015-2018
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heten minskar mot föregående år. Detaljistbolaget i Sverige 
växer för jämförbara butiker med 1 procent men minskar om- 
sättningen totalt på grund av tre färre butiker än före gående 
års tredje kvartal. E-handeln växer i kvartalet med 51 procent 
där framförallt konverteringen av trafiken på hemsidan är 
bättre än föregående år. Omsättningen i Benelux minskar 
mot föregående år med 23 procent. Både grossist och 
detaljistförsäljningen tappar mot föregående år. Jämför bara 
butiker minskar med 6 procent och totalt minskar detaljist - 
försäljningen med 20 procent. Produktbolagets externa 
intäkter minskade mot föregående år vilket drivs av att den 
danska marknaden utvecklats sämre. De externa royalty-
intäkterna minskar på grund av sämre försäljning hos 
licenstagare.

Niomånadersperioden, januari-september 2018
Koncernens nettoomsättning för årets första nio månader 
uppgick till 513,1 MSEK (526,2), en minskning med 2,5 pro-
cent. Exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 
5,8 procent.

Från och med första januari 2018 hanteras skodistribu-
tionen i Danmark av licenstagaren för skor vilket påverkat 
nettoomsättningen negativt med ca 10 MSEK. Justerat för 
detta minskar nettomsättningen med ca 1 procent för årets 
första nio månader. 

Den svenska grossistverksamheten för underkläder och 
kläder utvecklas mycket väl och växer mot föregående år 
med 18 procent. Tillväxten drivs av högre försäljning inom 
kundsegmentet sport distribution. Det finska bolaget som 
distribuerar under kläder och kläder tappar mot föregående år. 
Föregående års första kvartal i Finland var mycket starkt 
tack vare flertalet större nya kunder som stod för tillväxten. 
Genomförsäljningen hos dessa kunder har inte hållit samma 
takt som införsäljningen 2017 vilket lett till lägre omsättning 
under 2018. Grossistverksamheten för skor har avslutat 
verksamheten för distribution i Danmark från och med första 
januari 2018. Distributionen i Danmark hanteras istället av 
en extern partner vilket leder till en minskad nettomsättning 
om ca 10 MSEK. Den svenska, finska och baltiska verksam-
heten, som fortsatt hanteras inom koncernen, visar god 
tillväxt. För detaljistbolaget i Sverige minskar butiksför-
säljningen mot föregående år på grund av tre färre butiker. 
För jämförbara butiker ökar omsättningen med 3 procent. 
E-handeln visar god tillväxt med 35 procent där framförallt 
konverteringen av trafiken på hemsidan är bättre än 
föregående år. Benelux-bolagen tappar nettomsättning mot 
föregående år med 13 procent inom både grossist- och 
detaljistverksamheten. Egna butiker tappar både totalt samt 

Rörelsens intäkter, TSEK 
Januari-september

Rörelseresultat, TSEK 
Januari-september

Rörelsemarginal, % 
Januari-september

Segment Intäktstyp 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Grossist Produkter 345 008 359 929 39 208 24 419 11 7

Konsumentdirekt Produkter 133 999 132 149 –4 101 –15 224 –3 –12

Distributör Produkter 348 115 358 734 9 492 14 573 3 4

Licens Royalties 59 611 41 728 10 372 14 695 17 35

Avgår intern försäljning –366 870 –360 421

Totalt 519 863 532 119 54 971 38 463 11 7
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för jämförbara butiker. Produktbolagets externa intäkter 
minskade mot föregående år vilket förklaras av att den 
danska och norska marknaden utvecklats sämre. De 
externa royalty intäkterna minskar mot föregående år.

RESULTAT
Tredje kvartalet, juli-september 2018
Bruttovinstmarginalen för det tredje kvartalet ökade till 57,7 
procent (56,3). Valutan påverkade bruttovinstmarginalen 
negativt, rensat för valuta effekter skulle bruttovinstmarginalen 
varit 58,9 procent. Förutom valutan, påverkas bruttovinst-
marginalerna positivt med ca 2,3 MSEK av ändrade klassifi - 
ceringar av kostnader vilket gör att mer kostnader bokförs 
under övriga externa kostnader och mindre under varukost-
nader. Den negativa valuta effekten tas ut av den positiva 
effekten av de ändrade klassificeringar vilket gör att brutto- 
vinstmarginalen även omräknat ligger på 57,7 procent. 
Resterande förbättring mot föregående år beror primärt på 
att föregående års bruttovinstmarginal var belastad av 
engångseffekter i samband med förvärvet av Benelux. 

Rörelsekostnaderna minskar med 4,1 MSEK, justerat för 
den ändrade kostnadsklassificeringen minskar kostnaderna 
med 6 MSEK. Minskningen kommer från lägre personalkost-
nader, övriga rörelsekostnader samt administrationskostnader. 

Den högre bruttovinstmarginalen tillsammans med de 
lägre kostnaderna medförde att rörelseresultatet ökade till 
37,0 MSEK (32,0). Rörelsemarginalen var 18,2 procent (15,6). 

Finansnettot uppgick till –1,4 MSEK (–1,0). Förutom 
räntekostnader påverkas finansnettot främst av omvärdering 
av finansiella tillgångar och skulder i utländsk valuta. 
Resultatet före skatt ökade till 35,6 MSEK (31,0). 

Niomånadersperioden, januari-september 2018
Bruttovinstmarginalen för årets första nio månader ökade till 
58,1 procent (52,6). En stark EUR i kombination med något 
svagare USD under perioden påverkade marginalerna positivt. 
Rensat för valuta effekter skulle bruttovinstmarginalen varit 
56,8 procent. Förutom valutan påverkas bruttovinstmargina-
lerna positivt med ca 5,8 MSEK av ändrade klassificeringar 
av kostnader som gör att mer kostnader bokförs under 
övriga externa kostnader och mindre under varukostnader. 
Rensat för både valuta effekter och ändrade klassificeringar 
landar bruttovinstmarginalen på 55,7 procent. Resterande 
förbättring mot föregående år beror primärt på att föregående 
års bruttovinstmarginal var belastade av engångseffekter i 
samband med förvärvet av Benelux. 

Övriga rörelseintäkter uppgår till 7,2 MSEK (5,9) och 
avser främst orealiserade vinster på kundfordringar i 
utländsk valuta och påverkar resultatet positivt. 

Rörelsekostnaderna ökar med 5,6 MSEK jämfört med 
före gående år där de ändrade kostnadsklassificeringarna 
står för en ökning om 5,8 MSEK. Rensat för den ändrade 
kostnadsklassificeringen minskar rörelsekostnaderna något. 

Den förbättrade bruttovinstmarginalen tillsammans med 
rörelsekostnader som minskar något medför att rörelsere-
sultatet ökade till 55,0 MSEK (38,5). Rörelsemarginalen var 
10,7 procent (7,3). 

Finansnettot uppgick till 3,0 MSEK (–2,7). Förbättringen 
av finansnettot kommer främst av omvärdering av tillgångar 
och skulder i utländsk valuta. Resultatet före skatt ökade 
till 57,9 MSEK (35,7). 

Utveckling per segment
Björn Borg har ändrat sin segmentsredovisning från och med 
första kvartalet 2018. Bakgrunden till ändringen är att bolaget 
blivit betydligt mer integrerat i samband med förvärvet av 
Benelux och därmed är den tidigare redovisningen av segment 
inte längre lika relevant. Den nya segmentsredovis ningen 
består av bolagets huvudsakliga intäktsflöden vilket delas 

upp i Grossist, Konsumentdirekt, Distributör och Licens 
vilket också är hur verksamheten följs upp internt i koncernen. 
Jämförelsesiffror för 2017 som visas är omräknade och är 
jämförbara med den nya uppdelningen av segmenten. 

Grossistverksamhet
Segmentet består av intäkter och kostnader förknippat med 
Björn Borg-koncernens grossistverksamhet. Koncernen 
bedriver grossistverksamhet i Sverige, Finland, Holland, 
Belgien, Tyskland och England för kläder och underkläder 
samt för skor i  Sverige, Finland och Baltikum.

Segmentets rörelseintäkter för årets första nio månader 
2018 uppgick till 345,0 MSEK (359,9). De externa rörelse-
intäkterna ökade till 343,1 MSEK (338,8) vilket är en ökning 
om 1 procent. En förändring mot föregående år inom segmentet 
är att koncernen inte längre bedriver grossistverksamhet för 
skor i Danmark utan den verksamheten ligger från 2018 inom 
licenssegmentet. Justerat för dansk skodistribution, ökar 
den externa försäljningen med ca 4 procent. TIllväxten inom 
segmentet drivs till stor del av försäljningen till så kallade 
e-tailers, som primärt säljer on-line. Tillväxten i e-tail 
segmentet är 20 procent för årets första nio månader och 
uppgår till 68,4 MSEK (57,1). Den svenska grossistverksamhet 
växer mot föregående år inom både kläder, underkläder och 
skor. Benelux minskar mot föregående år där den belgiska 
delen av verksamheten tappar mer än den holländska. Även 
Finland tappar mot föregående år men jämförelseperioden i 
2017 var mycket stark tack vare flertalet större nya kunder 
som stod för tillväxten. Genomförsäljningen hos dessa 
kunder har inte hållit samma takt som införsäljningen 2017 
vilket lett till lägre omsättning under första delen av 2018. 
Även de mindre marknaderna tappar mot föregående år.  

Rörelseresultatet uppgick till 39,2 MSEK (24,4). Förbätt - 
ringen av resultatet beror på högre bruttovinstmarginaler. 
Bruttovinstmarginalerna var lägre föregående år på grund av 
den förskjutning av bruttovinst som uppstod i samband med 
förvärvet av Benelux. Även valutan har påverkat marginalerna 
positivt med en starkare EUR och en svagare USD jämfört 
med föregående år.   

Konsumentdirekt
Segmentet består av intäkter och kostnader förknippat med 
Björn Borg-koncernens försäljning direkt till konsument. 
Björn Borg-koncernen äger och driver totalt 32 butiker och 
factory outlet-butiker i Sverige, Finland, Holland, Belgien 
och England, med försäljning av underkläder, sportkläder, 
kompletterande produkter och övriga licensprodukter. 
Därutöver driver Björn Borg e-handel via www.bjornborg.com. 

Segmentets rörleseintäkter uppgår till 134,0 MSEK 
(132,1) för årets första nio månader 2018. De externa 
rörelse intäkterna ökade under perioden till 134,0 MSEK 
(130,0), en ökning om 3 procent. Ökningen beror på en 
stark utveckling av e-handeln som växer med 35 procent 
jämfört med föregående år. Den totala försäljningen i 
butiksledet i Sverige minskar med 13 procent mot föregående 
år på grund av färre butiker medan jämförbara butiker växer 
med 3 procent. Butikerna i Benelux har utvecklats svagt och 
minskar med 9 procent totalt och med 10 procent för 
jämförbara butiker. De finska butikerna växer med 13 procent 
och jämförbara växer med 6 procent. Butiken i England 
tappar mot föregående år. Totalt för jämförbara butiker 
minskar omsättningen med 4 procent. 

Rörelseresultatet för årets första nio månader 2018 
uppgick till –4,1 MSEK (–15,2). Det förbättrade resultatet 
beror på högre bruttovinstmarginaler än föregående år. 
Föregående år hade lägre bruttovinstmarginaler på grund av 
den förskjutning av bruttovinst som uppstod i samband med 
förvärvet av Benelux. Externa rörelsekostnader har ökat mot 
föregående år, primärt på grund av högre distributions- och 
marknadskostnader inom e-handeln. 
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Distributör
Distributörssegmentet består i huvudsak av intäkter och 
kostnader förknippat med försäljning till externa distributörer 
av produktgrupper som är egenutvecklade av bolaget. 

Segmentets rörelseintäkter för årets första nio månader 
2018 uppgick till 348,1 MSEK (358,7). De externa rörelse-
intäkterna minskade till 31,0 MSEK (46,7) vilket motsvarar 
en minskning med 34 procent mot föregående år. Det är 
försäljningen till våra båda större distributörsmarknader 
Norge och Danmark som minskar mot föregående år som är 
förklaringen till nedgången.

Rörelseresultatet minskade till 9,5 MSEK (14,6) på grund 
av den lägre externa försäljningen i segmentet. Bruttovinst-
marginalen är något sämre än föregående år. Rörelsekost-
naderna är lägre på grund av den lägre omsättningen. 

Licens
Licenssegmentet består i huvudsak av royaltyintäkter från 
licenstagare samt kost nader för koncernen förknippade 
med licensverksamheten. 

Segmentets rörelseintäkter uppgick under årets första nio 
månader 2018 till 59,6 MSEK (41,7). De ex terna rörelse-
intäkterna minskade till 11,7 MSEK (16,7). Minskningen är 
ett resultat av att föregående år innehöll en engångspost 
om ca 4,1 MSEK relaterat till förvärvet av Benelux. Justerat 
för ovan minskar omsättningen med 6 procent där skor och 
väskor minskar medan glasögon växer mot föregående år.

Rörelseresultatet minskade till 10,4 MSEK (14,7) för 
årets första nio månader. Det försämrade rörelse resultatet 
är en följd av den lägre externa försäljningen i segmentet.  

Koncernintern försäljning 
Den koncerninterna försäljningen för årets första nio 
månader 2018 uppgick till 366,9 MSEK (360,4).

SÄSONGSVARIATIONER
Björn Borg-koncernen är verksam i en bransch med 
säsongs variationer. De olika kvartalen varierar omsättnings- 
och resultatmässigt. Se diagram med  nettoomsättning och 
rörelseresultat per kvartal på sidan 4.

INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten i  koncernen 
uppgick under årets första nio månader 2018 till 6,3 MSEK 
(34,9). Försämringen mot föregående år kommer från 
betydligt högre kapitalbindning i lager och kundfordringar 
och har påverkat kassaflödet negativt under perioden.  
Före förändring av rörelsekapital ökar kassaflödet mot 
föregående år.

Investeringsverksamhetens kassaflöde var negativt 
–12,9 MSEK (15,3). Försämringen mot föregående år beror 
primärt på att bolaget, under föregående år, avyttrat det 
innehav av företagsobligationer bolaget tidigare förvaltat. De 
större investeringarna ligger i en befintlig butik, utveckling 
av e-handelsplattformen, utveckling av bolagets affärssystem 
samt förvärvet av minoritets andelen om 25 procent i Björn 
Borg Finland Oy om ca 3 MSEK. De totala investeringarna i 
materiella och immateriella anläggnings tillgångar uppgick 
för perioden till 11,1 MSEK (9,9). 

Finansieringsverksamheten hade ett negativt flöde  
om –25,3 MSEK (–49,5). Det negativa flödet kommer i 
huvudsak från bolagets utskiftning till aktieägarna om  
–50,3 MSEK (–50,3).

FINANSIELL STÄLLNING OCH  LIKVIDITET
Björn Borg-koncernens likvida medel och place ringar uppgick 
vid periodens slut till 22,9 MSEK (47,3) och räntebärande 
skulder uppgick till 168,2 MSEK (167,3). Bolagets nettoskuld 

uppgår därmed till 145,3 MSEK (119,9).
Bolaget emitterade i april 2012 ett obligationslån som 

förföll och återbetalades under andra kvartalet 2017. Obliga-
tionslånet har ersatts med en treårig bekräftad  revolverande 
kredit om 150 MSEK med Danske Bank. 

Den obligationsportfölj som bolaget tidigare förvaltat  
på grund av den överlikviditet som uppstod till följd av 
upptagandet av obligationslånet är nu helt avyttrad. 

Utöver den revolverande kredit om 150 MSEK har Björn 
Borg en checkräkningskredit med Danske Bank om 90 MSEK. 

ÅTAGANDEN OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Som åtagande för checkkrediten, och den treåriga 
revolverande krediten, har bolaget åtagit sig att tillse att 
kvoten av koncernens netto skuld och 12 månaders rullande 
rörelseresultat före avskrivningar per den sista dagen varje 
kvartalsslut inte överstiger 3,00. Vidare skall koncernen vid 
var tid upprätthålla en soliditet om minst 35 procent.

Per den 30 september 2018 var kvoten 1,78 (1,75) och 
 soliditeten uppgick till 47,9 procent (47,3). 

Utöver ovan har inga förändringar skett avseende  
ställda säkerheter och eventualförpliktelser jämfört med 
den 31 december 2017. 

PERSONAL
Medelantalet anställda i koncernen uppgick för tolvmånaders- 
 perioden som slutade 30 september 2018 till 213 (210), 
varav 68 procent (67) är kvinnor.  

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Inga väsentliga transaktioner med närstående parter har 
genomförts under perioden. 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Björn Borg-koncernen är genom sin verksamhet exponerad 
för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om koncernens 
risker och osäkerhetsfaktorer anges på sidorna 61 och 62 
samt i not 3 i årsredovisningen för 2017. 

MODERBOLAGET
Björn Borg AB (publ) bedriver i huvudsak koncernintern 
verk  samhet. Bolaget har under perioden förvärvat minoritets-
andelen om 25 procent i Björn Borg Finland Oy. Köpe-
skillingen för minoritetsandelen uppgår till 300 TEUR. Per 
den 30 september 2018 äger bolaget 100 procent av 
 aktierna i Björn Borg Brands AB, Björn Borg Footwear AB, 
Björn Borg Inc, Björn Borg Services AB, Björn Borg UK samt 
Björn Borg Finland Oy. Vidare äger bolaget 75 procent av 
aktierna i Bjorn Borg (China) Ltd.

Moderbolagets nettoomsättning för årets första nio 
månader upp gick till 80,0 MSEK (72,0). 

Resultat före skatt uppgick till 10,9 MSEK (–4,2) för 
perioden. Likvida medel och placeringar vid periodens utgång 
uppgick till 3,7 MSEK (1,5). 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser efter rapport periodens utgång 
finns att rapportera. 

ANTAL AKTIER
Antalet aktier i Björn Borg per den sista september 2018 
uppgår till 25 148 384 aktier (25 148 384).

FINANSIELLA MÅL
Styrelsen för Björn Borg har fastställt en affärsplan för 
perioden 2015-2019 med följande långsiktiga finansiella 
mål för verksamheten:
•  Räkenskapsåret 2019 har koncernen som mål att uppnå 

en omsättning om 1 miljard SEK med en rörelsemarginal 
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uppgående till 15 procent.
•  En årlig utdelning om minst 50 procent av nettoresultat 

efter skatt.
•  Soliditeten bör inte understiga 35 procent. 

Kommentarer till de finansiella målen: 
Omsättningsmålet för 2019 motsvarar en årlig genomsnittlig 
organisk tillväxt om 19 procent beräknat från helår 2017. 
Omsättningsökningen, tillika ökningen av rörelsemarginalen, 
beräknas komma från satsningar på nya produktgrupper 
inom sportmode samt på utökad geografisk distribution inom 
samtliga produktgrupper.

Bolaget uppdaterar den långsiktiga affärsplanen under det 
fjärde kvartalet. De nya långsiktiga finansiella målen från 
affärsplanen kommer kommuniceras i samband med bok-
slutskommunikén för 2018. 

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman som hölls den 17 maj 2018 beslutade om en 
 utskiftning om 2,00 SEK (2,00) per aktie till aktieägarna för 
räkenskapsåret 2017. Till styrelsen omvaldes Christel Kinning, 
Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och Heiner Olbrich. Göran 
Carlson och Alessandra Cama valdes som nya styrelse-
ledamöter. Martin Bjäringer och Lotta de Champs hade 
 undanbett sig omval. Det totala antalet ledamöter är sex. 
Stämman beslutade att Heiner Olbrich ska väljas om till 
styrelsens ordförande. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har 
upprättats i enlighet med IAS 34 Delårs rapportering samt 
tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårs-
rapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen 9 kapitel, Delårsrapport samt RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. Tillämpade redovisnings-
principer i delårs rapporten överensstämmer med de 
redovisningsprinciper som tillämpades vid upp rättande av 
 koncern- och årsredovisningen för 2017 med undantag för 
IFRS 15 och IFRS 9 som tillämpas från och med första 
januari 2018. Redovisningsprinciperna finns beskrivna på 
sidan 56 i 2017 års årsredovisning.

Nya och ändrade redovisningsprinciper
IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder introducerar en ny 
modell för intäktsredovisning (fem-stegs modell) som 
baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till 
kunden. IFRS 15 ersätter samtliga tidigare standarder, 
uttalanden och tolkningar som berör intäktsredovisning. 
Björn Borg har tillämpat IFRS 15 från och med 1 januari 2018. 
Övergången till IFRS 15 har inte medfört någon väsentlig 
effekt på intäktsredovisningen eller den finansiella 
rapporteringen jämfört med tidigare tillämpade principer.

IFRS 9 ”Finansiella instrument”
IFRS 9 ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning 
och värdering och innehåller nya regler för klassificering och 
nedskrivning av finansiella tillgångar samt säkringsredovis-
ning. Björn Borg har tillämpat IFRS 9 från och med 1 januari 
2018 och jämförande information har inte räknats om.

Finansiella tillgångar klassificeras enligt IFRS 9 utifrån 
den affärsmodell som tillgången hanteras i och dess kassa- 
flödeskaraktär. Björn Borg tillämpar två olika affärsmodeller. 
För likvida medel, kundfordringar och andra korta fordringar 
som är lånefordringar och kundfordringar under IAS 39 är 
bolagets affärsmodell ”hold to collect” vilket innebär att 

målet med de finansiella tillgångarna är att inkassera 
kontraktsenliga kassaflöden. Finansiella tillgångar som 
ingår i denna affärsmodell redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde. För kortfristiga placeringar som är innehav för 
handel under IAS 39 är bolagets affärsmodell ”other” vilket 
innebär att innehaven hålls för handelsändamål. Finansiella 
tillgångar som ingår i denna affärsmodell redovisas till 
verkligt värde via resultaträkningen. Den nya klassificeringen 
av finansiella tillgångar medför inga väsentliga skillnader 
mot tidigare tillämpade principer vad gäller redovisning och 
värdering av finansiella tillgångar.

Den nya nedskrivningsmodellen för finansiella tillgångar 
är en modell baserad på förväntad förlust istället för inträffad 
förlust. Koncernen tillämpar den förenklade modellen för 
kundfordringar, dvs. avsättningen kommer att motsvara den 
förväntade förlusten för hela livslängden. Björn Borgs 
tillämpning av modellen visar att effekten av övergången inte 
får någon väsentlig effekt på de redovisade värdena på 
grund av fordringarnas korta löptid och risk karaktär. För 
likvida medel kan den förenklade modellen inte tillämpas 
men effekten förväntas inte bli väsentlig då löptiden under- 
stiger ett år och motparterna är stabila nordiska banker med 
god rating. Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen samt egetkapitalinstrument 
omfattas inte av nedskrivningsreglerna.

IFRS 16 ”Leasingavtal” 
IFRS 16 Leasingavtal kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal. 
Standarden har en leasingmodell för leasetagare, vilken 
innebär att i stort sett alla leasingavtal ska redovisas i 
rapporten över finansiell ställning. Nyttjanderätten (leasing - 
tillgången) och skulden värderas till nuvärdet av framtida 
leasingbetalningar. Nyttjanderätten inkluderar även direkta 
kostnader hänförliga till tecknandet av leasingavtalet. I 
resultaträkningen redovisas avskrivningar på nyttjanderätten 
och räntekostnader. Nyttjanderätten redovisas separat från 
andra tillgångar i rapporten över finansiell ställning eller 
inkluderar den i posten där motsvarande tillgångar skulle 
redovisats om de ägdes. Om den inkluderas bland andra 
tillgångar ska företaget ange detta och vilka poster som 
inkluderar nyttjanderätt. I efterföljande perioder redovisas 
nyttjanderätten till anskaffningsvärde med avdrag för 
avskrivningar och ev. nedskrivningar samt justerat för 
eventuella omvärderingar av leasingskulden. Leasingskulden 
redovisas separat från andra skulder. Om inte leasingskulden 
redovisas separat ska företaget ange vilka poster som 
omfattar dessa skulder. I efterföljande perioder redovisas 
skulden till upplupet anskaffningsvärde och minskas med 
gjorda leasingbetalningar. Leasingsskulden omvärderas vid 
förändringar i bl.a. leasingperioden, restvärdegarantier och 
ev. förändringar i leasebetalningar. Korta leasingkontrakt 
(12 månader eller kortare) och leasingavtal där underliggande 
tillgång uppgår till lågt värde behöver inte redovisas i 
rapporten över finansiell ställning. Dessa kommer att 
redovisas i rörelseresultatet på samma sätt som nuvarande 
operationella leasingavtal. Koncernen genomför en 
detaljerad analys under det fjärde kvartalet avseende 
effekterna av IFRS 16. Resultatet av analysen kommer 
översiktligt redogöras för i bokslutskommuniken för 2018. 

REVISION
Denna delårsrapport har varit föremål för översiktlig 
granskning av bolagets revisorer. Granskningsrapporten 
återfinns på sid 15.  

UTSIKTER 2018
Bolagets policy är att inte lämna resultatprognoser.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING   
I SAMMANDRAG

TSEK Not
Jul-sep 

 2018
Jul-sep 

 2017
Jan-sep 

 2018
Jan-sep 

 2017
Okt 2017- 
sep 2018

Helår 
2017

Nettoomsättning 1 203 132 205 712 512 678 526 213 682 947 696 482

Övriga rörelseintäkter 727 1 155 7 185 5 906 9 052 7 773

Rörelsens intäkter 203 859 206 867 519 863 532 119 691 999 704 255
Handelsvaror –85 944 –89 847 –214 926 –249 290 –285 847 –320 211

Övriga externa kostnader 2 –45 783 –45 423 –135 946 –126 572 –183 341 –173 967

Personalkostnader –31 396 –32 704 –103 193 –103 100 –138 857 –138 763

Avskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar –2 163 – 2 542 –6 676 –7 029 –9 552 –9 906

Övriga rörelsekostnader –1 574 –4 339 –4 151 –7 665 –2 526 –6 041

Rörelseresultat 36 999 32 012 54 971 38 463 71 875 55 367
Finansnetto –1 365 –984 2 977 –2 748 1 756 –3 969

Resultat före skatt 35 634 31 028 57 948 35 715 73 631 51 398
Skatt –6 680 –6 381 –12 662 –9 390 –17 298 –14 026

Periodens resultat 28 954 24 647 45 286 26 325 56 333 37 372

Periodens resultat hänförligt till 
Aktieägare i moderbolaget 28 965 24 541 45 517 26 253 56 363 37 099

Innehav utan bestämmande inflytande –11 106 –231 72 –30 273

Resultat per aktie före spädning, SEK 1,15 0,98 1,81 1,04 2,24 1,48

Resultat per aktie efter spädning, SEK 1,15 0,98 1,81 1,04 2,24 1,48

Antal aktier 25 148 384 25 148 384 25 148 384 25 148 384 25 148 384 25 148 384

KONCERNENS RAPPORT ÖVER  TOTALRESULTAT   
I SAMMANDRAG

TSEK Not
Jul-sep 

 2018
Jul-sep 

 2017
Jan-sep 

 2018
Jan-sep 

 2017
Okt 2017- 
sep 2018

Helår 
2017

Periodens resultat 28 954 24 647 45 286 26 325 56 333 37 372

ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Komponenter som kommer att 

omklassificeras till periodens resultat
Periodens omräkningsdifferens –1 355 –2 202 –705 1 323 –807 1 220

Summa övrigt totalresultat för perioden –1 355 –2 202 –705 1 323 –807 1 220

Summa totalresultat för perioden 27 599 22 445 44 581 27 648 55 526 38 592

Summa totalresultat hänförligt till
Aktieägare i moderbolaget 27 496 22 232 45 087 27 047 55 870 37 829

Innehav utan bestämmande inflytande 103 213 –506 601 –344 763
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING   
I SAMMANDRAG

TSEK Not
30 sep   

2018
30 sep 

2017
31 dec 

2017

Anläggningstillgångar
Goodwill 34 820 35 842 35 755

Varumärke 187 532 187 531 187 532

Övriga immateriella tillgångar 8 565 6 228 5 066

Materiella anläggningstillgångar 16 293 13 278 15 392

Uppskjuten skattefordran 22 033 35 752 22 530

Summa anläggningstillgångar 269 243 278 631 266 275

Omsättningstillgångar
Varulager 135 051 121 179 109 770

Kundfordringar 115 732 93 588 91 479

Övriga kortfristiga fordringar 17 466 22 537 20 055

Placeringar 3 – 750 500

Likvida medel 22 891 46 581 52 620

Summa omsättningstillgångar 291 140 284 635 274 424

Summa tillgångar 560 383 563 266 540 699

Eget kapital och skulder
Eget kapital 268 712 266 454 277 398

Uppskjutna skatteskulder 42 580 56 324 42 949

Långfristiga skulder kreditinstitut 150 000 150 000 125 000

Övriga långfristiga skulder 3 832 17 273 22 925

Leverantörsskulder 23 436 21 812 20 452

Övriga kortfristiga skulder 71 823 51 403 51 975

Summa eget kapital och skulder 560 383 563 266 540 699

FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL   
I SAMMANDRAG

TSEK Not

Eget kapital hänförligt  
till moderföretagets 

aktieägare

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Totalt eget  

kapital

Ingående balans per 1 januari 2017 289 375 –272 289 103
Periodens totalresultat 27 047 601 27 648

Utskiftning avseende 2016 –50 297 – –50 297

Utgående balans per 30 september 2017 266 125 329 266 454

Ingående balans per 1 januari 2017 289 375 –272 289 103
Periodens totalresultat 37 829 763 38 592

Utskiftning avseende 2016 –50 297 – –50 297

Utgående balans per 31 december 2017 276 907 491 277 398

Ingående balans per 1 januari 2018 276 907 491 277 398
Periodens totalresultat 45 087 –506 44 581

Utskiftning avseende 2017 –50 297 – –50 297

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande –2 531 –439 –2 970

Utgående balans per 30 september 2018 269 166 –454 268 712
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN   
I SAMMANDRAG

TSEK
Jul-sep 

 2018
Jul-sep 

 2017
Jan-sep 

 2018
Jan-sep 

 2017
Helår 
 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Före förändring av rörelsekapitalet 37 131 35 743 59 696 42 095 61 400

Förändring av rörelsekapitalet –48 599 –12 904 –53 433 –7 219 –8 221

Kassaflöde från den löpande verksamheten –11 468 22 839 6 263 34 876 53 179
Förvärv av dotterbolag, likvida medel – – – – 2 868

Förvärv av minoritetsandel – – –2 970 – –

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –2 823 –2 070 –5 253 –4 891 –4 921

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –3 435 –3 012 –5 824 –5 038 –7 868

Investeringar i/avyttringar av placeringar 1 112 – 1 112 25 220 25 417

Kassaflöde från investeringsverksamheten –5 146 –5 082 –12 935 15 291 15 496
Utskiftning – – –50 297 – 50 297 –50 297

Amortering av lån – –10 492 –25 000 –12 256 –37 136

Nyupptagna lån – – 50 000 150 000 157 151

Återköp/återbetalning av eget obligationslån – – – –136 972 –135 470

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – –10 492 –25 297 –49 525 –65 752

Periodens kassaflöde –16 614 7 265 –31 969 642 2 923
Likvida medel vid årets ingång 39 710 39 980 52 620 48 948 48 948

Kursdifferens i likvida medel –205 –664 2 240 –3 009 749

Likvida medel vid periodens utgång 22 891 46 581 22 891 46 581 52 620

NYCKELTAL   
KONCERNEN

TSEK
Jul-sep 

 2018
Jul-sep 

 2017
Jan-sep 

 2018
Jan-sep 

 2017
Okt 2017- 
sep 2018

Helår 
2017

Bruttovinstmarginal, % 57,6 56,3 58,0 52,6 58,1 54,0

Rörelsemarginal, % 18,2 15,6 10,7 7,3 10,5 7,9

Vinstmarginal, % 17,5 15,1 11,3 6,8 10,8 7,4

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 17,9 15,9 17,9 15,9 17,9 13,2

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % 21,1 15,8 21,1 15,8 21,1 13,1

Moderbolagets aktieägares andel av resultatet 28 965 24 541 45 517 26 253 56 363 37 099

Soliditet, % 47,9 47,3 47,9 47,3 47,9 51,3

Eget kapital per aktie 10,69 10,60 10,69 10,60 10,69 11,03

Investeringar immateriella anläggningstillgångar 2 823 2 070 5 253 4 891 5 283 4 921

Investeringar materiella anläggningstillgångar 3 435 3 012 5 824 5 038 8 654 7 868

Rörelseförvärv – – 2 970 – 2 970 –

Periodens avskrivningar och nedskrivningar –2 163 –2 542 –6 676 –7 029 –9 553 –9 906

Medelantal anställda 211 210 211 210 213 212
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SAMMANDRAG PER SEGMENT   
KONCERNEN

TSEK
Jul-sep 

 2018
Jul-sep 

 2017
Jan-sep 

 2018
Jan-sep 

 2017
Okt 2017- 
sep 2018

Helår 
2017

Rörelsens intäkter
Grossist
Externa intäkter 133 856 131 085 343 106 338 778 446 124 441 414

Interna intäkter 785 2 814 1 902 21 151 3 123 22 756

134 641 133 899 345 008 359 929 449 247 464 170
Konsumentdirekt
Externa intäkter 50 028 49 355 133 992 129 963 190 002 185 973

Interna intäkter – –1 7 2 186 15 2 194

50 028 49 354 133 999 132 149 190 017 188 167
Distributör
Externa intäkter 15 761 21 060 31 015 46 721 42 587 58 292

Interna intäkter 128 847 119 153 317 100 312 013 420 946 415 859

144 608 140 213 348 115 358 734 463 533 474 151
Licens
Externa intäkter 4 215 5 368 11 749 16 658 13 667 18 575

Interna intäkter 22 219 9 684 47 862 25 070 56 227 33 435

26 434 15 052 59 611 41 728 69 894 52 010

Avgår intern försäljning –151 852 –131 651 –366 870 –360 421 –480 692 –474 243

Rörelsens intäkter 203 859 206 867 519 863 532 119 691 199 704 255

Rörelseresultat
Grossist 23 608 21 139 39 208 24 419 49 436 34 647

Konsumentdirekt 4 189 –2 250 –4 101 –15 224 –2 719 –13 840

Distributör 5 329 8 215 9 492 14 573 13 185 18 266

Licens 3 873 4 908 10 372 14 695 11 973 16 294

Rörelseresultat 36 999 32 012 54 971 38 463 71 875 55 367

Avstämning mellan rörelseresultat och resultat före skatt
Skillnaden i tredje kvartalet mellan rörelseresultat för segment för vilka information ska lämnas 36 999 TSEK (32 012) och resultat före skatt 
35 634 TSEK (31 028) är finansiella poster netto, –1 365 TSEK (–984). Skillnaden för årets första nio månaderna mellan rörelseresultat för 
segment för vilka information ska lämnas 54 971 TSEK (38 463) och resultat före skatt 57 948 TSEK (35 715) är finansiella poster netto,      
2 977 TSEK (–2 748).

KVARTALSDATA   
KONCERNEN

TSEK Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016

Nettoomsättning 203 132 140 341 169 204 170 269 205 712 134 844 185 657 171 410

Bruttovinstmarginal, % 57,7 59,9 57,1 58,3 56,3 52,1 48,9 48,0

Rörelseresultat 36 999 2 888 15 085 16 905 32 012 –290 6 741 21 365

Rörelsemarginal, % 18,2 2,1 8,9 9,9 15,6 –0,2 3,6 12,5

Resultat efter finansnetto 35 633 3 216 19 099 15 683 31 028 –2 079 6 765 25 413

Vinstmarginal, % 17,5 2,3 11,3 9,2 15,1 –1,5 3,6 14,8

Resultat per aktie,  
före utspädning, SEK 1,15 0,06 0,60 0,43 0,98 –0,11 0,18 0,74

Resultat per aktie,  
efter utspädning, SEK 1,15 0,06 0,60 0,43 0,98 –0,11 0,18 0,74

Antal Björn Borg-butiker  
vid periodens slut 37 38 39 41 40 39 39 40

varav egna Björn Borg-butiker 32 34 34 35 34 33 33 20

Varumärkesförsäljning 443 527 294 022 411 661 359 775 474 201 270 824 436 957 371 960
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING   
I SAMMANDRAG

TSEK Not
Jul-sep 

 2018
Jul-sep 

 2017
Jan-sep 

 2018
Jan-sep 

 2017
Okt 2017- 
sep 2018

Helår 
2017

Nettoomsättning 26 544 23 916 79 964 72 015 103 754 95 805

Övriga rörelseintäkter 138 122 769 4 653 1 156 5 040

Rörelsens intäkter 26 682 24 038 80 733 76 668 104 910 100 845
Handelsvaror –1 – –4 –21 –5 –22

Övriga externa kostnader 2 –13 758 –16 204 –39 346 –39 179 –54 660 –54 493

Personalkostnader –7 166 –7 909 –27 197 –26 384 –36 531 –35 718

Avskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar –452 –317 –1 360 –948 –1 808 –1 396

Övriga rörelsekostnader –6 –51 –346 –226 –348 –228

Rörelseresultat 5 299 –443 12 480 9 910 11 558 8 988
Resultat från andelar i dotterbolag – –2 115 – –2 115 50 567 48 452

Finansnetto –354 –5 398 –1 541 –11 956 –7 356 –17 771

Resultat efter finansiella poster 4 945 –7 956 10 939 –4 161 54 769 39 669
Erhållna koncernbidrag – – – – 11 623 11 623

Resultat före skatt 4 945 –7 956 10 939 –4 161 66 392 51 292
Skatt – – – – –572 –572

Periodens resultat 4 945 –7 956 10 939 –4 161 65 820 50 720
Övrigt totalresultat – – – – – –

Periodens totalresultat 4 945 –7 956 10 939 –4 161 65 820 50 720

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING   
I SAMMANDRAG

TSEK Not
30 sep 

2018
30 sep 

2017
31 dec 

2017

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 4 134 1 441 1 520

Materiella anläggningstillgångar 644 1 688 1 431

Uppskjuten skatt 316 131 316

Andelar i koncernbolag 344 106 351 067 341 137

Summa anläggningstillgångar 349 200 354 327 344 404

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 609 261 514 313 557 280

Kortfristiga fordringar 4 079 8 006 4 236

Placeringar 3 – 750 500

Likvida medel 3 677 761 10 267

Summa omsättningstillgångar 617 017 523 830 572 283

Summa tillgångar 966 217 878 157 916 687

Eget kapital och skulder
Eget kapital 111 752 96 229 151 110

Långfristiga skulder kreditinstitut 150 000 150 000 125 000

Övriga långfristiga skulder 3 832 17 273 22 925

Skulder till koncernföretag 671 164 594 233 601 130

Leverantörsskulder 4 295 3 196 2 203

Övriga kortfristiga skulder 25 174 17 226 14 319

Summa eget kapital och skulder 966 217 878 157 916 687
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FÖRÄNDRING I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL   
I SAMMANDRAG

TSEK
Jul-sep 

 2018
Jul-sep 

 2017
Helår 
 2017

Ingående balans 151 110 150 687 150 687
Utskiftning –50 297 –50 297 –50 297

Periodens totalresultat 10 939 –4 161 50 720

Utgående balans 111 752 96 229 151 110

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
NOT 1  NETTOMSÄTTNING

Koncernens nettomsättning består av försäljning av produkter samt 
royalties för nyttjande av bolagets varumärke. Intäkter från försäljning 
av varor/royalty redovisas i allt väsentligt vid en viss tidpunkt och inte 
över tid. 

   Koncernen

TSEK
Jan-sep

2018
Jan-sep

2017

Sverige 186 481 160 519

Holland 125 709 120 389

Finland 91 574 96 396

Övriga 108 915 148 908

Total nettomsättning 512 678 526 213

NOT 2  ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

     Koncernen      Moderbolaget

TSEK
Jan-sep 

2018
Jan-sep 

2017
Jan-sep 

2018
Jan-sep 

2017

Lokalkostnader 36 746 36 063 7 634 7 836

Försäljningskostnader 32 925 27 092 2 120 1 687

Marknadsförings-
kostnader 39 072 33 408 18 396 18 404

Administrations-
kostnader 19 376 22 236 8 679 9 247

Övrigt 7 827 7 773 2 517 2 005

135 946 126 572 39 346 39 179

NOT 3  FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Nivå 1 verkligt värde fastställs utifrån observerbara (ojusterade) 
noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar 
och skulder.

Nivå 2 verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller som 
baseras på andra observerbara data för tillgången eller 
skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1.

Nivå 3 verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller där 
väsentlig indata baseras på icke observerbar data.

Värdepapper avser placeringar i företags obligationer vilka är 
noterade på NASDAQ Stockholm och har värderats till noterat pris. 
Valutaterminer värderas enligt nivå 2, med utgångspunkt från 
observerbar information avseende på balansdagen gällande 
valutakurser och marknadsräntor för återstående löptid.

Under det tredje kvartalet har bolaget avyttrat det sista innhavet 
i bolagets portfölj av företagsobligationer till ett värde om 1,1 MSEK.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL 
VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN 30 SEPTEMBER 2018

TSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Värdepapper – – –

Netto – – –

Det redovisade värdet avseende finansiella instru ment som 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde samt överens stämmer 
med verkligt värde per 30 september 2018. 

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL 
VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN 30 SEPTEMBER 2017

TSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Värdepapper 750 – –

Netto 750 – –
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Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten 
som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått 
ger värdefull kompletterande information till investerare och 
bolagets ledning. Eftersom inte alla företag beräknar finan si - 
ella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med 
mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått 
ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras 
enligt IFRS. Avstämning av beräkning av dessa nyckeltal se 
https://corporate.bjornborg.com/en/section/investors/
interim-reports/

BRUTTOVINSTMARGINAL
Nettoomsättningen minus kostnader för handelsvaror i 
förhållande till nettoomsättningen.
Syfte: Bruttomarginal används för att mäta operativ 
lönsamhet.

BRUTTOVINSTMARGINAL FÖRE FÖRVÄRV
Nettoomsättningen minus kostnader för handelsvaror i 
förhållande till nettoomsättningen.
Syfte: Bruttovinstmarginal före förvärv används för att mäta 
operativ lönsamhet rensat för förvärvseffekter.

FINANSNETTO
Finansiella intäkter minskat med finansiella kostnader.
Syfte: Beskriva bolaget finansiella aktiviteter.

KVOT AV NETTOSKULD OCH RÖRELSERESULTAT  
FÖRE AVSKRIVNINGAR
Skulder minus placeringar och likvida medel dividerat med 
rörelseresultat före avskrivningar.
Syfte: Nyckeltalet visar bolagets förmåga att betala skulder.

NETTOSKULD
Skulder minus placeringar och likvida medel.
Syfte: Nettoskuld visar bolaget totala skuldsituation.

RESULTAT PER AKTIE (DEFINIERAT ENLIGT IFRS)
Resultat efter skatt i förhållande till vägt medeltal av 
antalet aktier under perioden.
Syfte: Nyckeltalet används för att, ur ett ägarperspektiv, 
bedöma investeringens utveckling.

RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING  
(DEFINIERAT ENLIGT IFRS)
Resultat efter skatt per aktie justerat för eventuell 
utspädningseffekt.
Syfte: Nyckeltalet används för att, ur ett ägarperspektiv, 
bedöma investeringens utveckling.

RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL
Periodens/årets resultat hänförligt till aktieägare i moder-
bolaget (för rullande 12 månader) enligt  resultaträkningen i 
procent av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget 
kapital beräknas som eget kapital vid årets början plus eget 
kapital vid årets slut dividerat med två.
Syfte: Nyckeltalet visar ur ett ägarperspektiv  vilken 
avkastning som ges på ägarnas investerade kapital.

RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL
Resultat före skatt (per rullande 12 månaders  period) plus 
finansiella kostnader i procent av genom snittligt sysselsatt 
kapital.
Syfte: Nyckeltalet är det centrala måttet för att mäta 
avkastning på allt det kapital som används i verksamheten.

RÖRELSEMARGINAL
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Syfte: Rörelsemariginalen används för att mäta operativ 
lönsamhet.

RÖRELSERESULTAT
Resultat före skatt plus med finansnetto.
Syfte: Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet 
oavsett bolagetsskattesats och oberoende av bolagets 
finansieringsstruktur.

SOLIDITET
Eget kapital i procent av totala tillgångar.
Syfte: Nyckeltalet visar finansiell risk, uttryckt som hur stor 
del av det totalt bundna kapitalet som finansierats av 
ägarna.

SYSSELSATT KAPITAL
Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder och 
avsättningar. 
Syfte: Sysselsattkapital mäter kapitaanvändning och 
effektivitet.

VARUMÄRKESFÖRSÄLJNING
Beräknad total försäljning av Björn Borg-produkter i 
 konsumentledet exklusive moms, baserad på rapporterad 
grossistförsäljning.
Syfte: Visa försäljningsutvecklingen till retailvärde exlusive  
moms.

VINSTMARGINAL
Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.
Syfte: Vinstmariginal visar bolagets vinst i förhållande till 
bolagets omsättning.

DEFINITIONER
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Heiner Olbrich
Styrelseordförande

 Alessandra Cama Göran Carlson Christel Kinning
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Fredrik Lövstedt Mats H Nilsson
 Styrelseledamot Styrelseledamot

Henrik Bunge
Verkställande direktör

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moder bolaget 
och de företag som ingår i koncernen står inför. 

Stockholm den 15 november 2018

Stockholm den 15 november 2018
Deloitte AB

Didrik Roos
Auktoriserad revisor

INLEDNING
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för 
Björn Borg AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september 
2018. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport 
i enlighet med IAS 34 och årsredovisnings lagen. Vårt ansvar 
är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad 
på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING  
OCH OMFATTNING
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
International Standard on Review Engagements (ISRE) 2410 
”Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 
utförd av företagets valda revisor”. En översiktlig granskning 
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisnings-
frågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International  Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i övrigt har. De 
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning 
gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet 
att vi blir medvetna om alla viktiga om ständigheter som 
skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig gransk-
ning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 
 grundad på en revision har.

SLUTSATS
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att  
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad 
för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovis-
ningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
 årsredovisningslagen.

GRANSKNINGSRAPPORT
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KALENDARIUM 2018
Bokslutskommuniké 2018 avges den 22 februari 2019.

Årsredovisning i slutet av april 2019.

Årsstämma 2019 hålls den 14 maj 2019.

FINANSIELLA RAPPORTER
Finansiella rapporter kan hämtas på bolagets hemsida  
www.bjornborg.com  
eller beställas per telefon +46 8 506 33 700  
eller per e-post info@bjornborg.com.

AKTIEÄGARKONTAKTER
Henrik Bunge, VD
E-post: henrik.bunge@bjornborg.com
Telefon: +46 8 506 33 700

Daniel Grohman, CFO
E-post: daniel.grohman@bjornborg.com
Telefon: +46 8 506 33 700

BJÖRN BORG-KONCERNEN I KORTHET
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för 
verksamheten är sportkläder och underkläder. Därtill 
erbjuds via licenstagare även skor, väskor och glasögon. 
Björn Borg-produkter säljs på ett tjugotal marknader, varav 
Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har 
egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till 
konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt 
uppgick försäljningen av Björn Borg- produkter 2017 till cirka 
1,5 miljarder kronor exklusive moms, i konsument ledet. 
Koncernens nettoomsättning uppgick 2017 till 696,5 MSEK 
och medelantalet anställda var 212. Björn Borg är noterat 
på  Nasdaq Stockholm sedan 2007.

BILDERNA I DELÅRSRAPPORTEN
Bilderna i delårsrapporten är hämtade från Björn Borgs 
höst- och vinterkollektion 2018.

Björn Borg AB
Tulegatan 11
113 53 Stockholm
www.bjornborg.com

Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s  
marknadsmissbruks förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,  
för offentliggörande den 16 november 2018 kl 07.30


